
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

W związku z dokonanym przez Państwa zgłoszeniem instalacji, z której emisja nie wymaga 

pozwolenia, a która wymaga zgłoszenia, konieczne jest przetwarzanie Państwa danych 

osobowych. 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło. 

 

W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące 

sposobu w jaki przetwarzane są Wasze dane osobowe, możecie Państwo skontaktować się 

z Inspektorem Ochrony Danych: Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, pokój 

nr 218; e-mail: iod@powiat.jaslo.pl 

 

Przetwarzanie danych jest konieczne ze względu na obowiązek prawny ciążący na 

Administratorze, który wynika z: 

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,  

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 

 

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkiem ustawowym i jest dobrowolne, jednak 

niepodanie danych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. Zakres przetwarzanych 

danych określony jest w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 

 

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: operator pocztowy, strony postępowania oraz 

Minister Środowiska. 

 

Dane będą przetwarzane przez czas określony przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, zgodnie z nadana kategorią archiwalną BE5. 

 

Posiadają Państwo następujące prawa: 

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – na podstawie art. 15 RODO, 

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych – na podstawie art. 16 RODO, 

- prawo żądania usunięcia danych osobowych – na podstawie art. 17 RODO, 

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych – na podstawie art. 18 RODO, 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie 

Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. 

 

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego wydawania decyzji 

i nie będą profilowane. 

 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Powiatu Jasielskiego: 

www.powiat.jaslo.pl, w zakładce: „Starostwo Powiatowe” --> „Ochrona danych osobowych”. 

 

wersja z dnia: 5 czerwca 2019 r. 


